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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
ة الدائمة على أعدائهم مد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللع مد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على  أمجعني،  ا

 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(271) 

 خالصة الوجو الست من تخريجات حق الخلو:
ِِسبببق   الِِك لِِالا ايِِا الخِِاال  رجياِِه الفيهيِِة لِِو والسِِرقفلية أًواعِِاا وان ياهياِِه تضرِِن ان وفِِوا علِِى أًِِوا  وان  ِِي اه و ا ق  ان  

ِِو  الواحِِد اا يف ضِِمن العيِِد (1): فيِِد وضرِِوناألًِِوا  أو لودِِوغ  ِِية لالفِِة لاوِِريو ال وقِِد وضرِِون عيِِداا  ،إدِِارة ودعالِِة (2)وقِِد وضرِِون ،شًِِر
اها  ،وقد وضرون  لحاا  ،يساأًفاا  دوها الودو ذلًر ها على ح  علِى يِا اغعِي  –( لما اهنِا قِد وضرِون 161) البحثيف ضمن  يسايلة لل ي

ًِِاا وقِِد وضرِِون  – ( يف ضِِمن ااِِواب عِِن إشِِضرال السِِيد الروحِِا  111) البحِِثبيعِِاا للمسِِيفاق، وقِِد يًِِى هِِاان الودهِِان يف  –بيعِِاا 
ا إىل ااواب  على  حة وقوعها  لحاا أو دعالة متاييِة  وهو ان السِرقفلية ًيِل للمحيِو  ال للحِق، ولضرِن حيِث ان هالسابع عن إشضرالو ل

ِِو  السِِابع يِِن أًِِوا  السِِرقفلية ًعِِوغ إىل يبحِِث )ياهيِِة السِِرقفلية وأًِِوا  عيِِدها( ااِِواب وعامِِد  ِِالرعلِِى يييِِق ال ِِو  السِِابع ا إذا     ف  ال
يول:إ اا، ف  وًح وده اإلشضرال السابع على السيد، ضم

 الخلو: بيع مستأنف لتمليك مستحدث لملكية خاصةحق 
ِِو   خِِان  يِِن الامليِِا يسِِاحد   واقعِِ يسِِاأًك   بيِِع   أن وضرِِون السِِرقفلية ًِِو   : (1)الوجببا السببابع علِِى ٍِِو  خِِان يِِن امللضريِِة، فبياًِِه  اا ل

 يول: يعامد على بيان أًوا  امللضرية واليت يافر  عليها أًوا  الامليا الاي يافر  عليه أًوا  البيع ف
 بحث عن حقيقة الملكية وانها بسيطة أو ال

اعابارية غري ياجزئة، لضرن الادبر والاأيل العميِق قِد حييية ويفهوم فارغ وحييياه املعرو  املعهوغ يف األذهان أن امللضرية أير بسيط ساذج 
ظر ِاء عليهِا فاًِه وامليصوغ ين ًرحه ،ييوغًا إىل ًظرية دديدة يف امللضرية وقد وبدو يسا ربة يف باغئ ال ا إبداء االحامال وليس الابِ  والب ا ه

 حبادة إىل ودبر ألثر، وهي: 
 الملكية: حقائق مختلفة في عالم اعتبارها

ِِة بالِِااق يف عِِا  اعابارهِِا  عبِِارة عِِنان امللضريِِة  هِِا  (4)وااِِايع ا ِِيحيِِائق لالفِِة ياباي ولِِاا قِِد  الِِك أحضرايهِِا تِِا قِِد يساضر ِِك ي
ِا اموليس املراغ االخاال  بامام الااق )والاعبري بالااق والفصل وشِبهه ،اخاال  الااقبالربهان اإل    لِيس علِى حييياِه إذ الضرِالم يف  هه

س وال فصِل فضرلمِا اًلِق أحِد هِا األلفِاظ أو ًظائرهِا أريِد بِه امل ِابه ( بِل االخِاال  بالفصِل (5)األيور االعابارية وهي ال ياهية هلا وال د
هما لالا املراغ ين اخاال  أًوا  امللضريةفضرما ان األسد يب س دايع بي ييية وليس املراغ اًه ال يودد د  .اين لإلًسان با

 فال بد ين حبث املدعى على يساويني: اإليضران والوقو :  وعليه:
 اإلمكان

يييِِة  صِِائا الااويِِة وبعِِاا لِِالا، وذلِِا  لالفِِة يف بعِِ و أيِِا اإليضرِِان فِِال شِِا يف إيضرِِان ان يعاِِرب العيِِالء للملضريِِة أًواعِِاا لالفِِة با ا
ة وأير بيد املعا رب واملهم   املراغ ين اخاال  أًواعها ذاواا. وصويرألن االعابار خفيك املؤًو

 األدلة على الوقوع
                                                           

ا ين السرقفلية يبُل ها. (1)  واملراغ ه

ا ًفس حق السرقفلية. (2) ها ه  واملراغ ي
 ين أًوا  السرقفلية أو ين  رجياهتا. (3)
 أو غري تا سيأيت. (4)
س يراغ به ااايع االعاباري والفصل يراغ به يا به االياياز اعاباراا. (5)  فاا
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أو   يلافِِ   اال  أًواعهِِا ذاوِِاا وإن   يصِِرحو وايِا الوقِِو : فاًِِه قِِد يسِِادل عليِِه بِِان الفيهِِاء افاِِوا يف يواضِِع ياعِِدغة  ِِا يباِِ  علِِى اخِِا
 :بع  املواضعوسو  ً ري إىل بعًهم إىل أن ذلا يسالزم اخاال  أًواعها ذاواا 

ا مملوك للموقوف عليهم  الوقف حتى العام م
هبا:  سِِر إىل األلثِِر، يف الوقِك يِِن أًِِه بأًواعِه: يِِن الوقِِك فم يِِا الاِِزم بِه  ِِاحر ااِِواهر ومجِع لبِِري يِِن الفيهِاء وقيِِل اًِِه امل ِهور ًو

اناملعنيعلى  ا ِة أو لالوقك الاري أو على ااهِة   أو ا جِك أو يطلِق العايِة لوقِك املدرسِة علِى ا ِان علِى فيِراء  ًلبِة ال الطلبِة أو ا
ِِو  يِِن امللِِا بالِِااق  ،، يلِِا للموقِِو  علِِيهم(1)ويِِن الوقِِك العِِام لوقِِك املسِِجد وامليِِربة ،الِِزوار أو املسِِافرين يِِع وضِِوت اخِِاال  هِِاا ال

ِان فعِة يف الوقِك ا وان الااوية للملا عن سائر أًِوا  امللِا لوضِوت اًِه ال يبِا  وال يِور  وال يوهِر بِل وال يِؤدر )إال يف وقِك امل ، وبا
افع به فحسر، تا يساظهر ين ذلِا للِه أن مجعِاا لبِرياا يِن الفيهِاء ذه إىل ثبِوق ًِو  بِوا، يِن غِري ان يصِرحوا، عضرس وقك االًافا ( بل ي

ِِه، ًعِِم ذهِِر مجِِع آخِِر يِِن الفيهِِاء  ِِو  املعهِِوغ ي ان الوقِِك العِِام إوِِا هِِو فِِا يلِِا ويريِِر ولِِيس متليضرِِاا بِِل  إىلخِِان يِِن امللضريِِة ي ِِاير لل
 ولاا الوقك على ااهة العاية، ويف الوقك الاري وشبهه خال .

 كالم صاحب الجواهر
د األلثر، بل عن امل هور ك إذا    الوققال يف ااواهر: ) ضري   ،زال عن يلا الواقك ع ية والسرائر بل يف   .(2)(...اإلمجا  عليه :ال 

 واضح الفساغ. -ولأل ل امليطو   ا عرف   ،لالا –ة: ين بيائه على يلا الواقك )فما عن بع  العاي  وقال: 
ً ِِبِِل األقِِو  يِِا أًليِِه املصِِ   ايِِل إىل يلِِا امل"ه ك يِِن أ يِِة والسِِرائر والاِِالرة واإلرشِِاغ   "وقِِو  عليِِهي لمِِا عِِن املبسِِو  وفيِِه اليِِرآن وال 

وقِِك علِِى    أو دهِِة عايِِة حِِ  املسِِجد وامليِِربة الِِيت أو غِِري يعِِني  وشِِرحه لولِِد ودِِايع ال ِِرائع والاحريِِر واملوالِِك، سِِواء لِِان علِِى يعِِني  
 .(3)عن غريها إىل امل هور(و  ،، بل يف املسالا ًسبة يا يف املنت إىل األلثراملسلمني يثالا 

ا ، أي ِيف املوقِو  عليِه املعِني   ه إوِا يِام  األقِو  االًايِال إليِه، لضر ِ"قِال:  يع اعوا  بعًهم بًعك يِا ذلِرو غلِيالا  :)وين ال ريروقال: 
ِِو فِِاألقو  أن امللِِا فيِِه هلل وعِِاىل  واسِِاحالة يلِِا لِِل   إليِِهواحِِد يِِن املسِِاحيني  ًسِِبة لِِل   يلاسِِاو  ؛لِِو لِِان علِِى دهِِة عايِِة أو يسِِجد ٍو

مو  ،، لإلمجا  واساحالة الوديح أو غري يعني  واحد أو واحد يعني   اضر به؛ وال اجملمو  ين حيث هو   .(4)"الخاصان ا
  فهِِو فِِا يلِِا   إن لِِان يسِِجداا  ا  : "قِِال -بعِِد أن دِِزم بِِزوال الوقِِك عِِن يالضرِِه  -حيِِث أًِِه  ؛ه وبِِع بِِالا الفاضِِل يف قواعِِدولأً ِِ

ً ِِوإن لِِان علِِى يعِِني   لِِالاحرير، لِِه يف املسِِجد  وإن لِِان لالفِِاا  (5)"امللِِا هلل وعِِاىل ه تلضرِِه، وإن لِِان علِِى دهِِة عايِِة فِِاألقرب أن   فِِاألقرب أ
. و  ٍو

 (6)...(ا على االًايال إىل املوقو  عليه خصو ا يف املعني  إيضران غعو  اإلمجا  ي   -يًافا إىل يا عرف   -: الا وفيه أو  
 ضراالق وأدوبةوللضرالم  لة وإش

ِِو  يِِن امللِِا بامللِِا املِِبع    وسِِيأيت الضرِِالم حولِِه ،  ذاوِِاا وآثِِاراا املوالِِك بالِِااق عِِن امللِِا امل ِِا  أيًِِاا وتضرِِن ان ًصِِطلح علِِى هِِاا ال
 وصلى اهلل على محمد وآلا الطاهرين          .بإذن اهلل وعاىل

ُحْسُن اْلَمْعرَِفِة بِاللَِّا َعزَّ  ،َفَمْن َكاَنْت ِفيِا َكَمَل َعْقُلُا َوَمْن َلْم َتُكْن ِفيِا َفاَل َعَقَل َلاُ  :ُقِسَم اْلَعْقُل َعَلى َثاَلثَِة َأْجَزاء   :قال رسول اهلل 
صال )للصدو (: ج َوَجلَّ َوُحْسُن الطَّاَعِة َلُا َوُحْسُن الصَّْبِر َعَلى َأْمِرِ   .102ن 1ا

                                                           

وان الضرلي.وقد عرب  بع  الفيهاء عن هاا بالوقك على ااهة العاية وعن الوقك على الفيراء بالو  (1)  قك على الع

جفي، دواهر الضرالم، يؤسسة ال ر اإلساليي الاابعة اماعة املدرسني بيم امل رفة،   (2) مد حسني ال  .122ن 22هِ، ج1433، 1ال يخ 

 .124-123، ن22املصدر: ج (3)

 .311ن 5يسالا األفهام: الوقك/ يف اللواحق ج (4)

 .324ن 2قواعد األحضرام: الوقك/ يف األحضرام ج (5)

 .121-121، ن22املصدر: ج (6)


